Podmienky kurzov
1. Kurzy treba platiť mesiac dopredu. Zaplatením sa do nekonečna rezervujú dni a časy
kurzov, ktoré si vyberiete. V prípade, že nebude kurz zaplatený do začiatku mesiaca uvoľní
sa termín a môže to obsadiť iný uchádzač, ktorý o to má záujem.
Užitočná informácia: Keď sa vám obsadí termín neznamená to automaticky, že sa zrušia kurzy. Keď si viete
nájsť iný volný termín, tak môžete pokračovať. Z osobných skúseností by som sa však na toto moc nespoliehal.

2. Minimálne množstvo kurzov týždenne je 1 kurz. Z toho vyplýva, že v mesiaci musíte
mať aspoň 4 alebo 5 kurzov, v závislosti na tom koľko týždňov vychádza na daný mesiac.
3. Vynechať a prehodiť kurz môžete raz za 3 mesiace. Môžete to robiť bez udania dôvodu a
dá sa to uplatniť aj spiatočne. V prípade, že vynecháte kurz buď vrátim peniaze alebo
zaplatíte o kurz menej v nasledujúcom mesiaci. Trojmesačné obdobia sa počítajú kvartálne:
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Podmienky sa nemôžu prenášať z jedného kvartálu do druhého kvartálu. Toto pravidlo platí
aj pre vás aj pre mňa, takže treba rozumne vyčleniť obdobie na prípadnú chorobu alebo
dovolenku. Za rok dohromady vychádzajú maximálne 4 vynechania a maximálne 4
prehodenia, čo je dohromady 8 výnimok.
Užitočná informácia: Keď efektívne využijete svoje možnosti môžete si spraviť aj mesiac volna bez toho, aby
ste museli prerušiť kurz. Napríklad v júni na posledné dva týždne použijete 1 vynechanie a 1 prehodenie + v
júli na prvé dva týždne použijete 1 vynechanie a 1 prehodenie. Keby ste takúto vec zopakovali aj v zimnom
období, tak za jeden rok môžete mať aj 2 mesiace volna bez prerušenia kurzu.

4. Cez sviatky nie je vyučovanie, ale keby ste chceli museli by sme sa dohodnúť. Sviatky
netreba platiť keď nemáte kurz. Preto môže nastať aj taká situácia, že v jednom mesiaci
môžu vychádzať len 3 kurzy.
Užitočná informácia: Pod sviatkami sa rozumie každý štátny sviatok, pričom v zákone sa definuje že by sa
nemalo pracovať. Pod sviatky sa nerátajú školské prázdniny, narodeniny, meniny a podobné drobnosti, ktoré
platia len na zlomok ľudí.

5. Kurzy sa môžu kedykoľvek prerušiť. Nedá sa pri tom uplatniť vrátenie peňazí na
rezervovaný mesiac, lebo keď ste neprišli a mali ste zaplatené, tak ste blokovali iným
uchádzačom voľný termín.
Užitočná informácia: To, že pri vynechaní a prehodení dovolujem spiatočné a bezdôvodné riešenie je len moja
nadštandardná služba.

Dodatočné drobnosti
6. Kvôli prehodeným kurzom sa mi môže nakopiť príliš veľa práce a potom nestíham. Aby
som vám vedel vyhovieť pri prehadzovaní kurzov musím niekedy pracovať namiesto 8 aj 12
hodín. Keby som nestihol nahrať materiály do dvoch dní, kľudne mi to pripomente.
7. Na každý kurz môžete požiadať prípravu a vypracovanie jednej pesničky. Ideálne je, keď mi
dáte čo najväčší zoznam pesničiek, čo môžete kedykoľvek dopĺňať. Z toho ja vždy vyberiem
tie skladby, ktoré sú najvhodnejšie na vašu úroveň. :-)

